ALIANÇA
TRIBUTÁRIA

SOBRE A
STUDIO LAW
A Studio Law é um modelo inédito de aliança entre escritórios que
permitirá ao aliançado oferecer excelência de atuação em serviços
jurídico-tributários.

Através de uma completa estrutura de treinamentos e suporte
constante, a Studio Law promove a atuação integrada e estratégica
de sua desse, que está atualizada em matéria tributária e apresenta-se
de forma profissional e diferenciada, atraindo o reconhecimento pela
excelência em sua atuação.

NOSSA
HISTÓRIA
1998

2006

2011

2013

2015

Criação da Monteiro
e Saran Advogados

Criação da unidade
piloto do Tax Alliance

Lançamento da
Studio Law

Instalação da sede
em São Paulo

A Studio Law chega
a marca de 50
escritórios aliançados

BRAGA & MONTEIRO

2004

2008

2012

2013

Formatação do Tax
Alliance no sistema
de rede

Início da expansão
da Tax Alliance

A Studio Law chega
a marca de 30
escritórios aliançados

Monteiro & Saran vira
Braga & Monteiro

PRESENÇA EM
TODAS AS REGIÕES DO PAÍS
Nordeste
+ de 10 escritórios

Norte
+ 5 de escritórios

Centro-Oeste
+ 5 de escritórios

Sudeste
+ de 15 escritórios

Sul
+ de 10 escritórios

NOSSOS
DIFERENCIAIS
Mais de 18 anos de Know-how;

Suporte de Marketing;

Treinamento presencial inicial e EAD;

99% de êxito nos trabalhos;

Maior margem de lucro do mercado;

Possibilidade de payback no 1º contrato;

Sem taxas sobre o faturamento da unidade;

CRM próprio e personalizado;

BENEFÍCIOS PARA GESTÃO
DO ESCRITÓRIO ALIANÇADO
Redução nos custos operacionais e administrativos;

Atualização em direito tributário;

Rede com atuação em todo o país;

Padronização dos serviços e materiais;

Equipe de especialistas tributários;

Segurança nos trabalhos desenvolvidos;

Ações em entidades de classe;

Cases de sucesso nos mais variados segmentos.

ESTRUTURA OFERECIDA
PELA STUDIO LAW

Tecnologia
da Informação

Área
Técnica

Recursos
Humanos

Suporte de
Gestão

Suporte
Comercial

Suporte de
Marketing

- CRM
- E-mail personalizado

- Suporte técnico
qualificado

- Recrutamento
- Capacitação
- Avaliação Técnica

- Cobrança Técnica
Administrativa
- Emissão de Boletos
- Suporte para Dúvidas
e Gestão Financeira

- Backoffice
-Treinamentos
-Equipe para 2ª venda

- Eventos
- Materiais de
Prospecção
- Criação de materiais
personalizados
- Assessoria
de Marketing e
Propaganda

TREINAMENTOS DISPONIBILIZADOS
PELA STUDIO LAW

Treinamento
Presencial

Treinamento
Comercial

Treinamento
EAD

- Padrões de Rede
- Questões técnicas
e práticas da atuação
em advocacia tributária

- Produtos
- Simulações
- Comercial

- Atualizações
- Detalhamento Técnico
- Detalhamento Comercial
- Procedimentos da Rede

ESCRITÓRIO
OPERACIONAL
O escritório Braga & Monteiro Assessoria Jurídico Empresarial
fundado em 24/10/1996, construiu na última década forte tradição
BRAGA & MONTEIRO

no atendimento às necessidades de serviços jurídicos do meio
empresarial gaúcho.

O escritório com foco e expertise nas questões tributárias,
acompanhando os movimentos e demandas de mercado, expandiu
sua atuação para as áreas de Direito Empresarial posicionandose como prestador de soluções globais em âmbito jurídico para as
empresas.

Com o pensamento voltado à rapidez, eficiência e satisfação dos
nossos clientes, conseguimos manter um nome ligado à confiança
e credibilidade no mercado. Assim, colocamo-nos a sua inteira
disposição para fornecer maiores esclarecimentos acerca do trabalho
desenvolvido e agora proposto.

MISSÃO
E VALORES
Gerar valor para nosso cliente atavés do
compromentimento jurídico diferenciado como
BRAGA & MONTEIRO

ferramenta estratégica eficaz na gestão.

Gerar
valor
Honrar
compromissos
Buscar excelência

Trabalhar em equipe

Agir com integridade

METODOLOGIA
DE TRABALHO
01 | Identificação da
empresa cliente

02 | Fechamento
do Contrato

07 | Fechamento do
contrato de honorários

08 | Distribuição e/ou
acompanhamento dos
processos

03 | Reunião inicial

04 | Coleta dos
documentos

5| Elaboração dos
materiais técnicos

09 | Relatório de
acompanhamento

10 | Reuniões periódicas
de apresentação dos
resultados

11 | Orientação no
aproveitamento dos
créditos

Studio Law

Braga & Monteiro

06 | Reunião de
apresentação

Aliançado + suporte

DEPOIMENTO
DE ALIANÇADOS

“Eu estou muito satisfeito
com o contrato que fechei a
respeito da aliança tributária. O
treinamento foi muito bom.”
Aliançado
César Henrique - MT

“O Nosso campo de atuação e as
nossas possibilidades aumentaram
muito em termos de negócios.
Essa estrutura do escritório Braga
& Monteiro e de todo o grupo em
termos de orientação, rapidez e
especialização agrega valor ao
nosso negócio.”

“A Studio Law traz junto com o
selo, mais de 18 anos de expertise
consolidada dentro de valores com
os quais nos acreditamos e nos
filhamos, transparência com uma
abordagem justa e conservadora. ”
Aliançado
Hugo de Almeida - PI

Aliançado
Mozart Ribeiro - MG
Clique para ver o depoimento

Clique para ver o depoimento

Clique para ver o depoimento

“Eu percebi que através da Studio
Law nos podemos desenvolver
um trabalho com muita qualidade,
com excelência que eles nos
proporcionam, podendo atuar com
toda a segurança para oferecer o
trabalho aos nossos clientes..”
Aliançado
Luis Felipe - MT

Clique para ver o depoimento

CONTRATO
DE ASSOCIAÇÃO
O contrato associação é o termo assinado entre o aliançado e o escritório
operacional da Aliança, o Braga & Monteiro Advogados Associados. Esse
contrato será registrado nas seccionais da OAB nas sedes dos escritórios,
dando à Aliança o mesmo embasamento jurídico exigido pela Ordem.

CONTRATO
DE ALIANÇA
O contrato de Aliança é o termo que torna o seu escritório em um aliançando
Studio Law. Define as diretrizes de suporte, transferência de Know-how e as
diretrizes de atuação individual e conjunta na realização dos serviços.

CONHEÇA ALGUNS
DE NOSSOS CLIENTES

CONHEÇA NOSSAS
SOLUÇÕES
O contato direto com seus clientes é um dos principais patrimônios de sua empresa, por isso, o modelo
de negócio Studio Law foi planejado de forma que o contato com clientes permaneça sempre com os
aliançados. Os aliançados Studio Law contam com a sólida experiência e um trabalho consolidado a mais
de 18 anos, por meio de profissionais altamente especializados no direito tributário.

A Studio Law oferece ao mercado empresarial serviços jurídico-tributários segundo uma análise customizada
da atividade do cliente, focada no diagnóstico de novas oportunidades, auditoria jurídica e gestão do ativo
e passivo fiscal.

A elaboração do DOT é fruto do know-how da Studio Law em tudo que diga respeito ao direito
tributário. A Studio Law diagnostica novas oportunidades de teses tributárias para a empresa
cliente, quantifica previamente o provável resultado econômico do êxito da demanda e
apresenta a proposta por meio de uma revista personalizada. Somente teses com chance de
sucesso são oferecidas para as empresas clientes.
Revistas Personalizadas por Segmento

O DOT é elaborado levando em consideração o segmento empresarial da empresa cliente,
com revistas personalizadas e teses próprias para o setor da (i) indústria, (ii) comércio e (iii)
serviço.

Clique para ver o vídeo

A Due Diligence Tributária – DDT tem como objetivo visualizar a realidade da empresa cliente
no aspecto jurídico, com o intuito de antever possíveis ações, tanto de ativos, quanto de
passivos, estabelecendo critérios para análise do cenário judicial tributário da empresa.

Este serviço consiste na análise dos processos judiciais em trâmite da empresa na Justiça
Estadual, Federal e nos Tribunais Superiores, obtidos através das informações lançadas e
divulgadas nos portais dos respectivos órgãos (fase sumária); com base na análise criteriosa
dos autos, serão exauridas as informações possíveis, relativas aos processos sob análise
(fase exauriente); soma-se a isso a apresentação de um plano de ação para cada grupo de
processos analisados, com seus respectivos gráficos demonstrativos e os valores envolvidos
(fase avançada).
Clique para ver o vídeo

O Programa de Modernização Tributária Municipal tem como objetivo disponibilizar a qualquer
município interessado trabalhos jurídicos que lhe permitam aumentar a arrecadação, através
da modernização dos recursos empregados para essa atividade. A modernização da gestão
tributária do município permite que, através da disponibilização de determinados recursos,
possam os gestores públicos identificar com maior facilidade receitas sujeitas à tributação
municipal.

Clique para ver o vídeo

A Gestão de Passivo Tributário – GPT consiste na defesa da empresa cliente do contencioso
administrativo e judicial gerado pela cobrança de tributos diretos e indiretos.

Empresas com dificuldades econômicas, que estejam atravessando momentos de crise
global ou setorial, ou mesmo oneradas por determinadas interpretações do Fisco, acabam
sendo autuadas ou executadas, sofrendo a cobrança administrativa ou judicial dos créditos
tributários não pagos. Outra realidade constante é o redirecionamento das execuções para
a figura dos sócios, diretores e administradores das empresas, hipótese que também é
defendida pela Studio Law.

Clique para ver o vídeo

PRÓXIMOS
PASSOS
Tempo Total: 7 a 10 dias
Você está aqui

01

1 dia

1 - Análise do material
1.1 - Detalhamento do modelo e
Perfil do candidto (1 dia após o
cadastro no site);

02

4 a 5 dias

2 - Analise dos contratos de aliança e
gestão (5 dias após o cadastro no site);

03

6 a 7 dias

3 - Negociação/Proposta de Aliança
3.1 - Analise em comitê do
Perfil x Proposta x Região;
3.2 - Celebração do contrato
(7 dias após o cadastro no site);
3.3 - Agendamento dos treinamentos.

ALIANÇA DE SERVIÇOS
TRIBUTÁRIOS
0800 777 3039
São Paulo
Av. Nove de Julho, 4400, Jardim Paulista
+55 (11) 3624-1122

Porto Alegre
Rua Coronel Bordini, 1158, Auxiliadora
+55 (51) 3021-7970

